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Høringsuttalelse – forslag til endring i regler om turistfiske 

 

Nord-Troms Regionråd støtter høringsuttalelsen fra Vest-Finnmark Rådet (vedlagt), 

som har følgende tilbakemeldinger til de ulike høringspunktene i forslaget til 

regelendringer: 

 

«1. Vest-Finnmark Rådet støtter forslaget om å endre utførselkvoten til kun gi 

adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg 

på en registrert turistfiskevirksomhet. Med utgangspunkt i at næringen har en 

meget høy gjenkjøpsgrad (det vil si at kunden kommer tilbake, i fisketurismen 

gjerne tilknyttet ulike fiskesesonger), anbefaler vi at perioden for utførselskvoten 

begrenses fra en periode på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk) til å gjelde kun 

tre ganger årlig.  

2. Vest-Finnmark Rådet støtter ikke forslaget om at utførselskvoten endres fra å 

tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og 

hodekappet). Dette begrunner vi med at det ikke kan kalles bærekraftig å frakte 

skinn og bein over lange avstander. I tillegg vil sannsynligheten for at fisken som 

helhet kan gå til spille øke som følge av at de fleste bakteriene finner vi på skinnet 

og i buken (der innvollene har vært).  

 

3. Vest-Finnmark Rådet støtter forslaget om en enda tydeligere informasjonsplikt 

for turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til 

fangstrapportering. Vi er også av den formening at rapportering bør skje 

fortløpende digitalt, da det finnes systemer for dette. Hvorvidt antall arter det bør 

rapporteres på skal utvides, bør departementet avklare i et samspill med næringens 

bransjeorganisasjoner, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.  
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4. Vest-Finnmark Rådet anbefaler at det etableres et pilotprosjekt, for å avdekke 

samarbeidsmodeller, teknologiske løsninger og mulige sluttprodukter ved 

ytterligere bruk av restråstoff fra turistfiskebedrifter inn i den tradisjonelle hvit- og 

rødfisknæringen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 8 i den vedlagte 

sluttrapporten for forprosjektfasen i prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». 

Vi har havfiskebedrifter i vår region som gjerne deltar i et slikt pilotprosjekt.  

5. Vest-Finnmark Rådet ønsker at det at det etableres en fremtidig tillatelsesordning 

(godkjenningssystem) for turistfiskevirksomheter, noe vi fattet vedtak om allerede i 

januar 2019 da forstudien til «Havfisketurisme i Vest-Finnmark» var ferdig.»  
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